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Professores M unicipais contribuem p r  
ra a Campanha de Recuperação Ecenômi 

ca do País
A Diretoria do Ensino 

Municipal, que tem a sua 
frente a figura dinâmica 
do Sr. Asdiubal Guedes 
de Sousa Pinto, respon 
dendo também interina
mente pela Secretariada 
Prefeitura Municipal, de
positou há dias na agên 
cia local do Banco do 
Brasil S/A, a importân
cia de Cr$ 50.S79.00, im
portância esta proveni
ente de contribuição ex-

Jânio convidado pa
ra lecionar no 

Canadá

Segundo se revela, o 
Sr. Jânio Quadros deve-

Saiu nova lista da casssções
Hoje às 10 horas da ma

nhã, foi dado à divulgação a 
lista de mais 47 pessoas que 
tiveram os mandatos cassa
dos e os direitos políticos 
suspensos por dez anos.

Entre os atingidos que per
tencem a quasi todos os Es
tados da Federação, figura 
o Deputado Tenorio Caval
canti, (o famoso |homem da

pontânea dos Professo
res Municipais de Lage*, 
para a Campanha de Re 
cuperação Econômica do rá embarcar no próximo 
F*aís- | dia 20, por via maritima,

para o Canadá, a fim 
de ocupar a cadeira de 
Literatura Portuguesa da 
Universidade de Toronto, 
a convite da direção do 
estabelecimento.

No entanto, amigos do 
ex-Presidente e que re
centemente teve os seus 
direitos políticos cassa
dos por dez anos, dizem 
que o Sr. J, Q até o 
momento não tomou ne
nhuma decisão nem so 
bre êsse convite nem so
bre o que recebeu da 
Universidade do México 
(também para lecionar 
Literatura Portuguesa).

Trata-se de uma con' 
tribuição voluntária di~ 
gna de todos os méritos 
demonstrando d^sta ma
neira o espírito altamen
te patriótico do profes- 
sorado municipal de nos
sa terra.

“ lurdinha". De nosso Estado 
encontra-se na lista negra 
5 ou 6 pessoas, entre ê- 
les suplentes de Deputados 
e Vereadores. Outras listas 
de cassações estão sendo es
peradas até amanhã às 24 hs, 
quando expira o prazo regu
lamentar para cassações de 
mandatos e suspensões de 
direitos politicos.

VISITA N TE S
Convidados especialmente pela direção dêste 

bi-semanário, vindos de Blumenau, .encontram-se 
nesta cidade, hospedados no Grande Hotel Lages, 
o Sr. Renato Silva, acompanhado de sua exma. 
esposa d. Lqurdes Silva, esta d°sempenhando na 
«A Nação» órgão dos Diários Associados da ca
pital Econômica de Santa Catarina, as elevadas 
funções de Gerente.

O ilustre casal que gosa de vasto conceito 
social na cidade de Blumenau, deverão permane
cer cerca de dois dias, estando ainda em sua 
companhia um filho e um sobrinho.

Ao transmitirmos esta noticia, cumprimenta
mos o casal Sr. Renato Silva e Sra. Lourdes Sil
va, augurando lhes uma feliz estada na Princesa 
da Serra.

SU íMmB se reune

A Superintendência Na
cional do Abastec mento, 
Agência de Lages, que 
tem como seu agente o 
Prefeito Dr. VVolny Del 
ta Rocca, vem se reunin
do constantemente

Sabe se que dentro de 
alguns dias, serão divul
gadas as listas de pre
ços de vários produtos 
alimentícios e que entra
rão em funcionamento 
i< go q c* forem devida
mente estudadas em seus 
mínimos detalhes.

Churrasco das festeiros Ce São 
João do Clube 14 de Junho
Realizar-se-á amanhã às 12 horas, no Cltbi 

de Caça e Tir« Luiz Ramos Borges, um churras
co organizado pelos festeiros de São João do 
Clube 14 de Junho, e ao qual comparecerão as
sociados daquele Clube e convidados especiais.

A realização daquele churrasco por parte dos 
festeiros de São João do Clube 14 de Junho, vi
sa arrecadar fundos, para que, os referidos feste
jos que serão realizados uo próximo dia 27, com 
a animação da Bandinha Concordia de Porto A- 
legre, sejam coroados de todo o brilhantismo pos
sível.

TPS Trecho Ponte Alta do Norte - Lages

Provável inauguração 
no próximo dia 29
Segundo se anuncia, está mais ou menos 

previsto para o próximo dia 29, a inauguração.do 
trecho Ponte Alta do Norte - Lages, do Tronco 
Principal Sul, cujas obras encontram se afetas ao 

Batalhão Ferroviário de Rio Negro e do 2- Ba 
talhão Rodoviário de nossa cidade, o primeiro no 
assentamento dos trilhos, e o segundo no prepa 
ro da infra - estrutura.

A inauguração oficial naquela data, que coin
cidirá com a passagem de mais um aniversário 
de criação do Batalhão Ferroviário - Batalhão 
Mauá, de Rio Negro, Pr, está na dependência do 
andamento dos trabalhos, onde o fator tempo tem 
influência primordial.

Para a sokne inauguração deste vultuoso 
empreendimento para a nossa terra, estará pre
sente, o Presidente da República, Marechal Hum
berto de Aleocar Castelo Branco.

Gaí, José Pinto Sombra nomeado presidente da Campanha Na
cional de Merenda Escolar

É S
tm

m

Por ato do Presidente da 
República, vem de ser no
meado para as altas funções 
de Presidente da Campanha 
Nacional de Merenda Esco
lar, o General José Pinto 
Sombra, atual Presidente da 
Cooperativa Regional de Lã 
do Planalto Catarinense Ltda. 
e elemento de largo desta 
que nos vários setores so
ciais da Princesa da Serra.

A 'nomeação do General 
José* Pinto Sombra para a 
presidência da Campanha Na
cional de Merenda Escolar, 
foi recebida com largo júbi 
lo nos vários círculos da 
Princesa da Serra, razão por 
que o cumprimentamos efu- 
sivaraente, desejando-lhe to
da série de felicidades na 
honrosa missão que acaba 
de lhe ser conferida pelo 
chefe da Nação, Marechal 
Castelo Branco.

Seguiu no dia de ontem para a cidade gaúcha 
de Bagé, o sr. Heitor de Almeida Magalhães, de- 

gado regional do Partido Social Progressista, e 
lamento bastante influente em nossos meios so

ciais e esportivo?.
Naquela próspera comuna do Rio Grande do 

Sul, o sr. Heitor de Almeida Magalhães contrata
rá matriraonio com a Srta. Zulma Petry, da socie 
dade bageense.

Ao noticiarmos êste acontecimento, enviamos 
ao Sr. Heitor de Almeida Magalhães e sua distin
ta noiva, os nossos efusivos parabéns.

Imprensa portuguesa considera 
Lacerda como futuro presi

dente da República
0 Governador Carlos Lacerda, que se encon

tra em Portugal, numa visita de cinco dias, e on
de já foi condecorado pelo govêrno português com 
a «Gran Cruz de Cristo», está sendo considerado 
pela imprensa lusa como o próximo Presidente 
da República brasileira.

Alguns dêsses órgãos, como é o caso do «Jor 
nal do Comercio», conta como certa sua eleição, 
dizendo que no próxifoo mandato presidencial, 
conseguirá os objetivos e ideais da revolução 
que derrubou o Sr. João Goulart do poder.

r ã  não se preocupa com canialo
O  lider do PSD na Câmara Federal, Deputado Mar

tins Rodrigues disse aos Jornalistas no Rio, que o seu 
partido não se preocupa no momento em escolher um 
novo candidato às eleições presidenciais em 1 q65, porque 
as coisas podem mudar. Acrescentou que sòmente os 
que trabalharam pela cassação do mandato do ex-Sena or 
Juscelino Kubistchck estão interessados no p cito que 
aproxima.

se
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Cantinho da menina moça ,uma
tes. Cora êsse tratamen- ura h d b i Q  diária- 
to regular sua pele es- «hriaacao. 
tará linda em apenas al
gumas semanas porém, 
não se descuide. A lim
peza de pele deve ser

Pergunta: Sou ainda 
muito jovem e já tenho 
uma cútis muito feia. 
Por favor, que devo fa
zer para melhorá la?

Resposta: A mel ho j r  
maneira de evitar que 
sua cútis se estrague é 
mantê-la sempre bem  
limpa. Para todas as mu 
lheres. principalmente as J 
muito jovens, a limpeza 
da cútis deve ser uma 
questão de hábito. Eis o 
tratamento obrigatório 
para você em várias ho 
ras do dia.
Manhã - Use um cre
me limpador “ cold cre- 
ara” , espalhando-o leve
mente co m  pequenas 
massagens por todo o 
rosto e colo, retirando o 
após alguns minutos com 
um fino lenço de pap 1. 
Lave o rosto com água 
e sabão, escaldando-o em 
seguida, eom uma toa
lha felpuda. Assim vo
cê terá certeza de estar 
com a cútis imaculada
mente limpa para usar 
us variadas côres de seu 
maquilagem compacto 
base e pó num só pro
duto (o mais indicado). 
Tarde - Para renovar 
seu maquilagem use [ura 
algodão erubeb do em um 
destringente, tire Jôda a 
maquilagem, preparando- 
se para uma nova cama
da de cosmético.

Noite - Para retirar to 
da maquilagem use um 
creme limpador ‘ cold 
cream”. Em seguida li 
ve o rosto com água e 
sabão e termine u lim
peza usando um destri- 
gente. Para sua pele des
canse e r« sp re livremen 
te após essa limpeza, 
procure dormir sr te ou 
oito horas tôdas as noi-

Convite Missa
Esposa, filhos, e ne 

tos do sempre lembrado 
Aristides VValtrick, con 
vidam os porentes, ami
gos e pessoas de suas 
relações para assistirem 
a missa de 1 ano desse 
ente querido a realizar 
se em 17/6/64 na Matriz 
de São Judas Tadeu as 
6,30 horas Antecipam a- 
gradecimentos.

obrigaçao. 
mente para que os 
sultados sejam positivos

Miss Polly Pond’s

Industria e Comércio d  
Madeiras Baiiisiella S/jJ

L ages - Santa Catarina 

AVISO

Clube 14
e d i t a l

Assembléia Geral Ordinária do ^
de Junho

Art 1° - A Diretoria do Clube 14 de Junho, no cum
primento doe têrnios do Art. 32 letra b, . . .  . Gera!
voca todos os seus associados para uma As®eI” b* na
Ordinária a realizar-se dia 15 de junho, às 1 '
séde social do Clube, onde serão tratados dos segu
assuntos: , . ,RA

a) Aprovação das contas do exercício bo/o4
b) Assuntos Gerais
Art. 2o - Não havendo número legal, eerá1(,c®nvoini . ,  

outra 5 (cinco) dias após a primeira, ou seja, 2U de junuo, 
às 14 horas com qualquer número de sócios.

coaAvisamos aos senhores Acionistas que, <je
Tormidade com o que foi deliberado na;Assenibfe
Ge" Extraordinária realizada a 3o (trinta)q0 
/ente o atendendo “  e,stí tu!do, ° a  art'?° nr. n
h„ necreto - Lei nr. 2 627. de 26 de setembro 1 MO é concedido o prazo de 30 (trinta) dias, 
em tar da data da primeira publicação dêste , 
viso pura que os mesmos usem de seu direito de, 
nreferéucia na subscrição de açoes do aumeot, 
do capital social aprovado pela mesma *- ^
bleia.

Lagos, 31 de maio de 1.964 
Roland Hans Kumm - Diretor

A Diretoria

Ê  í?

N O V ID A D E :  Éo„ôvo
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUFÀO Super de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
mois arranque, mais torque, 
mais rendimento -  dotado de 
nôvo radiador de óleo, pota man
ter a viscosidade ideal e assegu
rai perfeita lubrificoçõo do motor.

N O V ID A D E :  0 nôvo
avanço monuol do distribuidor 
que possibilito regular o desem
penho do motor às influências 
de altitude, de qualidade e oc- 
tanogem do combustível. Novi
dade é também o nôvo e maior 
tanque de gasolina: 85 litros.

N O V ID A D E :  o
ShK(A°Trípín"0» 0 nôv0 ,e,° do SIMCA TUFÃO oferece espoço adi
cional pota os 3 ocupantes do 
banco traseiro (mais altura in- 
L6.™  *  mals esP0Ç0 entre os 
Dancos): os assentos são novos 

ultromacios! Com nova con
formação e nôvo eslofamento!

V,

N O V I D A D E ■ n h ,
* 5 »  r l <ut
ombro: o giro da chove ocioío

vamo T  q-UV mobíllzo o alavanca do cambio na posição
morcha-o-ré. Trova interno Z
UavSStedmQnrteí'0S: 0 bo,a° ^ ttaya tem de ser girado (1/2

_,o ll°) Poro destrovar a p í!,Q

N O V I D A D E :  A nova
visibilidade! Pdra-brlsa dianteiro 
m°is inclinado, maior, oumen- 
(ando a (á excelente visibilida
de panorâmica do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo anti- 
otusconte! Poinel totolmenle es
tofado, completo (goveta pota 
cigarros)! Isolação termo-acús- 
"Co. Além dos 2 quebro-sdis 
convencionais, mois um central, 
todos luxuosomenle estofados!

côres' Os S IM C A T U F W ^fjl 
sentados em 28 
côres. 11 deles u t i ) » « l  
níssimos tons m e lo i i t ^ jV ^ I  
meira vez queutnew» ^ 1  
seio brasileiro e_ onttíS . ^ 1  
fobriconfe com côresVenha conhecê-lo hoje mesmo em

co~ZzZl!Z*t?.1' M6,,res eL A G E S - S crn ta  C a t r r
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Regressou de Porto Alegre Miss Santa Catarina
Retornou quarta feira 

da capital gaúcha, a Srta. 
Salete Chiaradia, Miss 
Santa Catarina. A bela 
Catarinense que repre
sentará nosso Estado no 
concurso de Beleza a ser 
realizado no Maracanã- 
zinho no próximo mês 
de julho, esteve em Por
to Alegre, afim de com
plementar seu guarda 
roupa, com o qual parti
cipará de todas as pro
moções sociais, por oca
sião da «Semana de Miss 
Brasil» no Rio de Janeiro.

Durante sua estadajna 
Capital Gaúcha, Miss.San- 
ta Catarina acompanha
da de seus progenitores 
Sr e Sra. Cacildo Chia
radia, do Sr. e Sra. José 
Baggio diretor do «Cor
reio Lageano» e do Sr. 
e Sra. José Hélio Guidal- 
li, da crônica social, es 
teve em visita aos Diá
rios e Emissoras Asso 
ciados do Rio Grande do

Sul. Naquela ocasião a 
bonita Sria. Salete Chia
radia, com a beleza, gra
ça e elegância de que é 
portadora, cativou todos 
os que tiveram a oportu
nidade de conhecê la. 
Miss Santa Catarina, a- 
lém dc entrevistas de rá
dio. flashes de jornais, 
foi televisionada pela TV 
Piratini, canal 5.

Traje tipico Iserá da

heroina Anita Gari-

baldi

A delegação |de Lages 
que acompanhou Miss 
Santa Catarina à cidade 
de Porto Alegre, cuja 
maior preocupação esta
va em tôrno do traje tí
pico, manteve contatos 
com os maiores figurinis 
tas e elementos da mais 
alta costura da Capital 
Gaúcha, regressando com

a missão cumprida e co
roada de exito.

O traje típico que a 
Srta. Salete Chiaradia 
desfilará no Maracanã- 
zinho, foi idealizado e 
será executado pelas 
mãos do consagrado ar
tista Gaúcho DJALMA 
SANTOS, detentor do r  
prêmio nacional de tra 
jes típicos e 2a coloca
ção mundial em trajes 
regionais.

Djalma Santos sagrou 
se o grande vencedor em 
trajes dessa natureza, ao 
confeccionar o vestido 
típico da Srta. Yeda Maria 
Vargas, Miss Brasil e 
posteriormente Miss Uni
verso.

Assim é, que Miss San
ta Catarina, com o traje 
tipico da heroina Anita 
Garibaldi, está fadada a 
alcançar grande suces
so no próximo mês de 
Julho, no Maracanã- 
zinho.
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Miss Santa Catarina Srta. Salete Chiaradia, g  
que vemos no clichê acima, ostentan o a ai- B  
xa simbólica da mais bela catarinense, esta- 
rá hoje desfilando nos suntuosos salões so
ciais do Clube 14 de Junho, com o rrqurs.mK, 
vestido de baile que a foto reproduzpor^oca- 

sião do desfile da eleição de M.ss Santa
Catarina
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Em foto especial rara este bi semaná
rio, vemos a bonita Srta. Salete Chia
radia, possuidora de uma plástica in
vejável, usando o famoso maiô «Arp» 
oferecido à todas as candidatas parti
cipantes ao titulo de Miss Santa Cata

rina por aquela tradicional firma de 
Joinvile
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Engatando o Clube 14 de loobo no

Noite de gala e elegância para a sociedade 
de Lages, acontecerá hoje nos suntuosos salões 
sociais do Clube 14 de Junho, ao ensejo do 44- 
aniversário daquela tradicional entidade. A di
retoria do Clube 14 de Junho, tendo na presidên
cia a figura simpática e dinâmica do Dr. Renato 
Valente e de sua Exma Sra. Dna. Ada Valente, 
bem secundados pelos demais componentes de di
reção, programaram para esta efeméride uma 
grande promoção social, fadada a ser um dos 
maiores acontecimentos sociais do ano.

«Alegrias de Espanha» sucesso internacional, 
com maravilhoso «show» estará animando as 
danças na noite engalanada que o Clube 14 de 
Junho oferece aos seus dignos associados.

Miss Santa Catarina, Srta. Salete Chiaradia, 
será mais uma vez homenageada e recepcionada 
pela sociedade do Clube 14 de Junho. A mais be
la catarinense estará desfilando cora o riquíssimo 
vestido de baile que tantos aplausos conseguiu 
muito merecidamente conquistar no concurso de 
Miss Santa Cotaiina, realizado em Blumenau no 
mês de maio próximo passado.

A presença de Salete Chiaradia, representan
te máxima, da beleza da mulher catarinense, na 
festividade de aniversário do Clube 14 de Junho 
dará um toque todo colorido a êste acontecimen
to, dada à sua beleza radiante, sua grr.ça, sua 
mocidade e seu espirito de sociabilidade.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Lages - S C -  13-tf 64
i r i i r u  f

4a

- l 3 - b b 4 _________ __________________ — ------ ----------------  - a

Prefeitura Municipal de Lage
Estado do Santa Catanna

t nTF N1 15 - Varzea, zona LOIk ^ 10 . 4 07 fUlr
suburbana, forma

Editei d e  concorrência pública para arremataçao 
te r re n o s  do Patrimônio Municipal (excessos)

de

do senhor Prefeito Municipal fica aberta concorrênciaDe ordem ao sennor rreieuo iviuuioipai nv,» ----- . jiq
pública, com o prazo de 20 (vinte) dias de acordo com a j « ecj. 
de 25 de s»tembro de 1956, de excessos de terrenos que serão> ® ere 
dos em leilão e vendidos a quem mais der acima do minimo estaDeieoi ^ 
no páteo da Diretoria de Obras e Viação, junto ao editicio a 
tura. no dia 3 de julho de 1964, às 14 horas.

Os excessos ora oferecidos são os abaixo descritos.

Prefei-

LOTE N- 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B, urbana, proximi
dades ( oral - área 128,57m2 confrontando ao norte com 28m com o r  
trimônio Municipal; ao sul, 27,90m com terreno de Boaventura de 
Filho; a leste. 2,70m com o Patrimônio Munioipal; A oeste, b,50m com 
a Rua Prudente de Moraes. - Requerido por Boaventura de Souza nino 
Req. n- 1.854 de 26 8 63. - Preço rainimo Cr$ 500,00 p- metro quadrado

LOTE N* 2 - Proximidades da Avenida Presidente Vargas zona 
B, urbana - área de 294,60m2, confrontando ao norte, com 3Sm com 
terreno de Antônio da Costa Maciel; Ao sul, 40 50m com uma rua __Pro 
jetada; a leste, 7,50m com uma rua projetada; ao oeste, também 7 5(im 
com terreno de Mancilio Cardoso Sobrinho. Requerido por Antônio da 
Costa Maciel - Req n' 812 de 25-3-64 - preço mínimo Cr$ 500,00

LOTE N- 3 Conta Dinheiro - zona B. urbana - área de 35lm2. 
confrontando ao norte, 13m com quem de direito; ao sul, 13m com quem 
de direito; a leste, 27m com terreno de Augusto Kirchner;ao oeste, 27m 
com o Patrimônio Municipal. Preço minimo - CrS 500,00

LOTE N- 4 Conta Dinheiro - zona B, urbana, área de 35lm2 
confrontando ao norte, com 13m com quem de direito;|ao sul 13m com 
quem de direito; a leste, 27m com o r a lrimônio Municipal; ao oeste, 
27m com terreno de Elcir João Savaris e Zeni Savarft. Preço minimo
CrS 500,00

LOTE - N° 5 - Conta Dinheiro, zona B, área de 239,50m2, con
frontando ao norte, com 1150m cora terreno de Saturnino Nunes ao sul, 
ll,50m com terreno de Madruga & Filhos; a leste, 21,90rn com terreno 
de Maria de Tal; ao oeste, 19,80m com o Patrimônio Municipal. Prêço 
mínimo Cr$ 250,0o.

LOTE N- 6 Morro do Pôsto, zona B, área de 4O0m2, confrontando 
ao"norte, com 15 70m afastado da Estrada que conduz para São José do 
Cerrito; ao sul, 660m com o Patrimônio Municipal; a leste, 36.80m com 
o (ote. n- 182; ao oeste, 40m com terreno de João Maria de Tal. Prêço 
mínimo Cr$ 200,00.

LOTE N‘ 7 Varzea. zona suburbana, área de 134m2, confrontan
do ao norte, com 200m com uma rua projetada e mais lOm numa linha 
ouebrada com terreno de Maximino Zonta; aq sul, 12m com quem de 
direito; a leste, 30m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 7,40m com 
terreno de João Batista Luz e mais 22,60m com terreno de Maximino 
Zonta Prêço mínimo CrS 200,00.

•

LOTE N‘ 8 - Conta Dinheiro, proximidades da Ponte Grande, zo
na suburbana, área de 606.35m2, confromando ao norte, com 51,90m, 
com terreno de Orlando Schmidt: ao sul, 4,00m, com o Prolongamento 
da Rua 15 de novembro e mais 51,50m com terreno de Pedro Madruga" 
numa linha quebrada; a leste. 53.30m com o Rio Ponte Grande; ao oes
te. 5,60m com o Patrimônio Municipal e mais 42,60m com terreno de Pe
dro Madruga. Prêço mínimo - Cr$ 200,00.

LOTE N- 9 - Conta Dinheiro, zona B, árei de 186,3om2 confron
tando ao norte ll,50m com terreno de Osalte de Oliveira; ao sul ll50m 
com quem de direito; a leste. l6.20m c^m o Patrimônio Municipal- ao 
oeste, 16,20m com o Patrimônio Municipal Prêço mínimo - Cr$ 200.00.

LOTE N' 10 - Conta Dinheiro zona B, urbana, área de 299m2ã 
confrontando ao norte, 24,10m com o Patrimônio Municipal" ao sul 
23.lOm com terreno de Argemiro Souza; a leste, l5m com o terreno "de 
t 0 £L1', 'c íi: a<l  oeste, I0.70m com a Rua Campos Sales.- Requerido D o r  
Ivo Chilich - Req. n- 2262 - de '6/10/63 - Prêço mínimo CrS 300,00.

ao 
terreno

L°TE N 11 - Rua Mal. Floriano, Esq. com a rua São Joaquim 
prox. Cemitério Cruz das \lmas, área de 370,50m2, confrontando ’ 
norte, com 1<m com a Av. Marechal Floriano; ao sul. I3m com 
de Raul C. Arruda; a leste, 28m com terreno de Melice Angeliero- ao 
oeste. I8m com a continuação da Rua São Joaquim - Requerido ’ nor 
Mebi , .ngelieiro - Req. n- 416 de 20/2/63 - Prêço minimo CrS 1.500,00.

r/t^dn 1  Z° na_B' urba° a- áLea de 27,3om2
Tereza Casa-' 

a leste, 4,20m
. „  -----, - -  oeste, 4,20m com o lote n 187

q u e r id o  por Adão Pereira Oliveira - R e q  n 2067 de - - -  lb 7 R e *minimo Cr$ 500,00 *

confrontando ao norte, cora 6.50m com terreno de Eva 
grande; Ao sul 6,50m com terreno de Adão P Oliveira- 
com terreno de Adão P. Oliveira- ao

20 9 63. - Preço

LOTE N- 13 - Morro do Pôsto, ua rtV uara
urbana, área de 128 60m2.eonfrontando ao no-te, com 9oOmr e Sanashan R Vioira- i n , ___ _ r.

margem da Av. Carahá 
Lu^.uouiromanao ao norte, com 9 

ieira, ao sul, 9,l0m com o Patrimônio Municipal* a esteíin noofn Km _ r»
de Sebastião B.
13,50m com o Patrimônio Municipal; 
Municipal. Requerido por Sebastião 
14-3-63. - Preço minimo Cr$ 500,00

zona B, 
com terreno

Ro-n-®?.®’ Vrm com 0 Patrimônio Bernardino Vieira - Req. n- 6!0 de

LOTE N- 14 - Proximidades do Mirro Grani e zona r „ „ k 
de 95m2 confrontando ao norte, com 9,00m com terreno de João 4 
Jsp.ndola e Patrimônio Municipal; ao sul, iim, e mais l0m numa 
quebrada, com terreno de Henrique Mendes Ouriques- a leste 
com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 22 40m com terreno « n 
Maria Ribeiro. - Requerido por Hercilio Mendes Ouriques Read n- BoJÍS 
de 22-10-63 - Preço minimo CrS 200,00 4 ’ Keq' n 22®2

M. 
linha 
6,20m

um

136

turma aproxin,.,
LUir, i2 -  197 50m2, confrontando ao norte,1rvertiCe h* 1

UUJ triângulo área rua prüj etada; a leste 50m com te re,
guio, ao sul4,H)m c 5()m cora tePreno de Almerinda
Antônio Edé8l°^ínueHdo por Almerinda Madruga dos Santos 
f65d0üd%S29T63Reqp íe ío  m U o  CrS 100.00

X, ifi Rairro Conta Dinheiro, proximidades Bairro Coral 
LOTE N- 16 ■ Bai C confrcntando ao norte, ll,40m com q j i  

B. urbana, á7 % d®mlJCom terreno de Walmor Buratto; a leate J 
direito; ao sul, 5^0 Rurigo, lWalmor B. e Ervino Córdova- ao4
com terreno de h Municipal numa linha quebrada com terreno
7 al°m°0”  C E “ Requerido por Walmor Buratto - „• 1979 de £  
Preço minimo CrS 500,00

m T F  N- 17 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 
o » a " norte 12m com terreno de José Medeiros; »n

J !nfr„c" ‘al"terreno de Alcides Stefani; a oeste, 10,8õm com o 
12m com ter com Q Patrjmônio Municipal Req. p- ,
Ste?ániP- Req. n 2.126 de 27-9-93 - Preço minimo CrS 500,00

LOTE N" 18 - Proximidades do Bairro Coral, zona B, urb 
rt»n Hp 180 74m2 confrontando ao norte, ll,40m, com quem de d’ 
nn s.il 11 40m com terreno de Domingos Debarba a leste, I5m com 
reno de Walmor Buratto; ao oeste, 17,25ra, com o Patrimônio Munici 
Requerido por Domingos Debarba - Req. n" 1833 de 21/8/63 - Prêço 
nimo - CrS 5CO.OO.

LOTE N" 19 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona 
área de 3° 85m2, confrontando ao norte, 36,30m com terreno de Ivo M 
ao sul 36,70m com o lote n- 20; a leste, 0,80m, com terreno de [Este 
Waltrick- ao oeste, l,00m com a rua São Joaquim. Requerido por 
Monn Req. n' 1.819 de r/10/62. Preço mínimo CrS 1.000,00.

LOTE N- 20 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zonal 
área de 161.48m2, confrontando ao norte, com 36,70m com o lote n' 
ao sul, 37,50m com terreno de Elza Schlischting; a leste, 2,55m com ter
reno de Estefano Waltrick; ao oeste, 6,30m com a rua São Joaquim. Re
querido por Ivo Monn - Req. n- 1.819 de 1/10/62 - Prêço mínimo Cri. 
1.900,00

LOTE N- 21 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área 98.481D2, 
confrontando ao norte, 9m com o Parque Jonas Ramos; ao sul, 
com terreno de Maria dos Prazeres Amorim Ortiz; a leste, 11.95m de; 
Afonso Ribeiro; ao oeste, 10,25m com o Patrimônio Municipal. Reque 
do por Ângelo Rosetto - Req. n" 2046 de 17/9/63. Prêço mínimo CrS 
3.000,30.

LOTE N’ 22 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área d‘ 
98,96,75m2 confrontando ao norte, com 9,25m com ®o Parque Jonas Ri
mos; ao sul, 9,25m com terreno de Ângelo Rosetto; a 'leste, llm com 
Patrimônio Municipal; ao oeste, 10,72m com |terreno de Darci Ribeiro. 
Requerido por Ângelo Rosetto - Req. n‘ 2046 de 17-8-63. - LPrêço míni
mo CrS 3.000,00.

LCTE N‘ 23 - Conta Dinheiro, zona B, Urbana, área de 34958m2 
confrontando ao norte, 23,40m com terreno de Ângelo Búrigo; ao sul 
24,5<>m com o Patrimônio; a leste, 15m com o terreno de Manoel Cândi
do da Rosa; ao oeste I5m cora a Rua Campos Sales. Requerido por 
n°el Cândido da Rosa - Req. 2.160 de P-10-62 - Prêço mínimo CrS 30:l"6

LOTE N' 24 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, próximo ao Coral 
com área de 279,72m2, confrontando ao norte 24,50m com o Patrimônio 
lumcipal, ao sul, 24,10m com o Patrimônio Municipal; a leste, 1̂® 

<? 1m. oter n0 Gustavo Dorow; ao oeste, ll,60m com a rua Camp0*
Ĉc$Ue3M°00POr GUStaV°  D° r0W - Req- 1 98S i e  ^  - P* "

LOTE N- 25 
tando ao norte 
no de Gema

•V B*nbe*ro> zona B, urbana, área de 195.27m2. confron-
e, 27 2-m. com uma rua projetada; ao sul, 27m com terr<-

oeste 9 nom <anm'a Ca’ a êste’ 5,50m, com o Patrimônio Municipal: i0 
oeste, 9,0«ta com uma rua projetada. Requerido por Gema Cavale*' 

n 1.370 de 24-6-63. - Preçvo minimo CrSReq.
300,00

Escriturado^^nn^ n arrematado8 por esta concorrência só poderão 
ta, devendo naro <so pa^an)ento do tQtal de seu valor em dinheiro à'
menos 20%’do seu valnt ' d°  °» aaCe’ ser feito um dpnósit0 de P/0 00 8eu valor. no ato da arremataçao.

prietário80 dJte™enods°pí,mráAgraf0  ÚD' C0 do a rt 1<5 da Lei D° 110, °iinP|idmentos ou únicos confin^t e^ce3S0 resultante de mudança de ali
que no ato ^^ar^m ntaoa ante8, ter3° direito d arremataçao se sujeitem ao

de preferência 
maior preço.

de6áe

bora pagos integrLlmente d& .mesma Lei- 08 terrenos adquiridos.
apÓ8 a ^alizaçã7da7onQorrêPncilrâ0 8Gr e8critl,rado8 trinta
dos, as pessoas que e T ! ! ? '  à arrematação dos excessos ora
lotes ou excessos e nI“ t e n ^ rrêQCÍa8 antar‘^ e s ,
„ Quaisquer reotam Sk. “  CumPridof
das, Petição ao Sr PrpÇfAOr pasteriore8 ao leilão deverão ser 
ta (30) dias da data da arrema^ç6-0^ 0 d°

deverá apremsenU UlecriaCmT p adÍreiÇt̂ ^^ôbre 08 terrenos ora oferecido*

-  -  -  ............ -  * ......

(30) dia*
oferece

tenham arrema 
os compromissos a®su®rjei-

trin*

1,0 110 as despesas de Eecr

p,e,e' i r deMs w  T964aíce- em

Â ruRM?uj ;se’ c íitaŝ “  md,°
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P O R T A R I A  N- 1 
de 9 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca, Chefe 
d.i Agência da SUNAB no 
Município de Lajes, no uso 
de suas atribuições,

RESOLVE:

DESIGNAR o funcionário 
ANACLETO ANTONIO OLI- 
BONI para as funções de 
FISCAL DA SITNAB junto ao 
comércio produtor e reven
dedor dêste Município poden
do, no exercício de tais fun
ções, fiscalizar preços, con
dições e qualidade dos pro- 
dut)s expostos à venda, quan
tidades de fornecimento quan
do produtos racionados, ca
bendo-lhe, ainda, autuar e 
lavrar têrmo nas contraven
ções verificadas, com imedia
ta comunicação a esta Che
fia para fins de direito.

Cumpra-se

Wolny Delia Rocca-Chefe da 
Agência da SUNAB-Lajes.

í

Portaria n' 2 
de 9 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca, Che'e 
da Agência da SUNAB no J u 
nicipio de Lages [no uso de 
suas atribuições,

Resolve:

Desi^n r o funcionário Ivo 
Amarante Munir para as fun
ções de Fiscal da SUNAB jun
to ao comercio produtor e re
vendedor dêste município po 
dendo, no exercício de tais 
funções, fiscalizar preços, condi
ções e qualidade dos produtos 
expostos à venda, quantidade 
de fornecimento quando pro
dutos racionados, cabendo-lhe, 
ainda, autuar e lavrar termo 
nas contravenções verificadas, 
co.n imediata comunicação a 
esta Chefia para fins de direi
to.

Cumpra se

Wolny Delia Rocca - Chefe da 
Agência da SUNAB - Lages.

P O R T  A R I A N’ 3 
de 9 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca, Chefe 
da Agência da SUNAB no 
Município de Lages, no uso 
de suas atribuições,

R E S O L V E :

Designar o funcionário João 
Pedro Ghiorzi para as fun
ções de Fiscal da SUNAB 
junto ao comércio produtor 
e revendedor dêste Municí
pio podendo, no exercício de 
tais funções, fiscalizar preços 
condições e qualidade dos 
produtos expostos à venda, 
quantidade de fornecimento 
quando .produtos racionados, 
cabendo-lhe, ainda, autuar e 
lavrar têrmo nas contraven
ções verificadas, com imedia
ta comunicação a esta Che-

—  A t e n ç ã o  —
Para os seus servi

ços de fotos em geral, 
levelações de filmes etc. 
procurem o F O T O  
SANTA RITA, à Rua 
Hercilio Luz, em frente 
aí> Centro Operário.

Papidez e Perfeição

fia para fins de direito. 

C U M P R A - S E

Wolny Delia Rocca - Chefe 
da Agencia da SUNAB - La

ges.

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

l

Rodo Pinho S /A  
Veículos e Máquinas

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas desta socieda

de, para se reunirem em Assembléia Geral extraordinária, 
à realizar-se no dia 6 (seis) de julho de 1964, às 10 (dez) 
horas na 6éde social, a fim de deliberarem sôbre a seguin 
te:

ORDEM DO DIA
1) - Apreciação e aprovação da proposta da direto

ria, préviamente aprovada pelo Conselho Fiscal, no sen
tido de ser aumentado o capital social;

2 ) - Outros assuntos de interêsee da Jsociedade.
Lages (SC), 2 de junho de 1964

Lugindo DalPAsta - diretor comercial 
Stefano Paolo Tealdi - diretor técDico.

ó e s e r D P e ^
r r v e » * - equ\Pad0  qeí- 

» u  “jeep - perWos: J.
se» r _

^  O o\oves o n ô *°.f'm o ío r 0 »e-'gaS ? e a - a
^ c0rre c0,T conheC'dí 0na' Par2Lv Que a l 0c'Ona''

£  °  * ® ' c ^ s e n t a
\rrteV° d o V ° - a p r e s e o -  .

S ü ç  $ »  5 J S  - S S S ^ ^ S S g » ? » - -
o'esev

• ' V ‘ .‘ ■-'t ' K

• -  ’
!■ : ' . ,■ . ....v\ ’ . v •

r O B C £ s S ' °
O íA É  o o  C O

. : v; /j.1
n'\

Concessionário exclusivo:

V• . ■
o -v * PUJ-02-11

Agência Planaltina de Veículos S. A.
Avenida P residente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina - Fone. 414 - C x. Postal. 333 • Lages h.C.
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Prefeitura Municipal de Lages
m

Requerimentos Despachados pelo Sr. Prefeito Municipal
Estado de Santa Catarina

457
4(>8

477 -

480 -

482 -
483 -

484 -

486 - 
488 -

489
490 
493 
496

500
501
502
503
504
505
507
508
509

Gil Andrade Souza - Ligução dagua - como requer 30-3-64 
Domingos Valente Junior - Requer 2 via de Alvará - sim, de a- 
cordo com a informaçíto da DOV - 24 3-64 
Rocke Ferreira Borba - Concessão perpetua - sim - 25-2 64 
Belmira dos Santos Coelho - Ligação d’agua - como requer 3U-3 b.( 
Luiz Marciano Silva - Licença construir casa de madeira - sim - 
24 3-64 ,
Gilse Baggio - Requer reconhecimento de diploma. - como requer
12-3-64 . . .
Generoso Rogério Paes - Lic. construir casa de madeira - sim, ae
acordo com a informação da DOV - 4 3 64
José P. de Oliveira - Lic construir casa de madeira sim ll-3-b4 
Ubaldo Da'Coll - Requer baixa de pouto de automovel - a Secre
taria p/ baixa - 18-3 64 '
Argeu Macedo da Silva - Requer vaga em ponto de automovel - 
Concedo, de acordo com a informação da Secietaria - 18-3-64 
Dalila Pinheiro - Licença construir casa de madeira - sim -4-3 64 
Edair de Liz Costa - Solicita 30 dias de licença como requer - 
26-3-64
José Elinor Moreira - Transferencia de terra - como requer 2b 2-b4 
Odete Nunes Martins - Transferencia de terreno - como requer 
Sebastião Neves Alves - Licença construção de casa - sim 11-3-64 
Fortunato J. Vieira -  Licença construção de casa de alvenaria - 
sim - 11-3-64
Julio Ferreira Santos - Licença casa de madeira - sim 4-3 64 
Celso Rosa Ramos - Ligação d'agua - sim - 11 4-64 
Odilon Waltrique Cordova » »
Einestodo Souza - Transferencia de terreno - como requer 4-3-64 
Leotilio Julio Melo » » »
Nelson Ribeiro Leite » » *
Florisnal Machado » » *
imobiliária S. Cristovão Ltda » » »
Adolfína Xavier » » »

510 - José Miguel

512 - 

514 - 

517 -

520

523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536 
538 
541

544

de acordoAbilii  Mota - Licença funcionamento de teatro - sim 
com a informação do Sr. Diretor da bazenda 31-3 64 

João Carlos Carsten - Licença construção casa de madeira -
4-3-64 . . ,

Abilio Floriani - Requer alinhamento de terreno - após pagamen
to das devidas taxa 4 3 64 

jíu - Paulo Klaumann - Ligação d’agua sim 30-3-64 
r)21 - Irma Borges Xavier - transferencia de terreno-como requer 4 3-fij 
522 - Maria de Jesus Ribeiro - Transferencia de Terreno - como -  

quer 4-3-64
Afonso M. Ribeiro - Transferencia de terreno - como requer 4-3-64 
Renato Aver » "
Nicanor Amaral Muniz » *
Firma Sebastião W. Machado & Cia. Ltda.
Carlos V. Schmidt - Transferencia de terreno - como requer 4-3-64 
João Conceição »
Imobiliária São Cristovão Ltda. - Transf. de terreno - como requer
João M. Motta Tigre » *
Esp. João M. Alves Silva » »
Nilton de Souza » « ”
Elizena Alves Silva » *  »
Genoval Delíes Varela » »
Antonio Plinio X. Silveira * * *
Servina Pereira » » »
Facckim e Cia Ligação c ’agua - sim 30-3-64 
Jacob Tavares Filho - Licença construir casa 

de acordo com a informação da DOV. 4-3-64 
Valmor Zeredo - Solicita registro profissional- 

informação da DOV. 11-3-64
Leonardo Cunha - Transferencia de terrjno - como requer 4 3 64 
Zelia Brunhago » » »
Luiz Onofre de Andrade » » »
Oracides Machado - Transferencia » »
Lauro Largura » »

Tiago Silva Mota - Licença construção de galpão - 6im 4-3-64 
Henrique Rodrigues - Ligação d’agua - sim 3U-3-64

de madeira - sim 

sim, nos termos da

=TO BATTA
Mais de uma centena trabalhando em nossa zona

T O B A T T A
prevcu € que é

ARA - GRADEIA - SULCA - ROÇA - PULVERIZA

I
f  

I

/Hicrc - TC B ATT A- T ratcr
Cada proprietário é um propagandista

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 - LAGES - SC.

D E C R E T O  
de 13 de abril de 1.964

O Prefeito Municipal de Lages, resolve: 

A D M I T I R :

De acordo com o art. 3‘ da Lei n‘ 129 de 6 de junho 
de 1.963

Lourdes Gaboardi Faccina, para como Extrtnumerário 
Mensalista exercer a função de Professor Substituto na Es
cola Mista Municipal de Invernada da Cadeia, Coxilha Ri
ca, distrito da cidade, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, 13 de abril de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 13 de abril de 1.964.

D E C R E T O 
de 23 de abril de 1.964

O Prefeito Municipal de Lages, resolve: 

A D M I T I R :

De acordo com o art. 3‘ da Lei n’ 129 de 6 de junho 
de 1.964.

Alice Rodrigues, para como Extranumerário Mensalis
ta, exercer a função de Professor Substituto na Escola Mis
ta Municipal de Rancho de Tábuas, distrito de índios, a 
contar de 20 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, 23 de abril de 1.964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na diretoria do Ensino 
Municipal, em 23 de abril de 1.964.

Lojas Cattani
Monumental venda de inverno com preços reduzidíssimos em sen estoque

Façam uma visita às suas instalações e certifiquem'
se de suas vantajosas ofertas

Rua Presidente Nereu Ramos (Galeria Dr. Acacio) Lages S a n t a  C a ta r in a
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CREDI - YORK
AOORA CHECOU tU A  VEZ

Basta você adquirir um carnet milionário

C r e d i - T o r k
paia ganhai de presente estes maravilhosos piemios

Estes valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal

Sejcijvocê um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO

K
i
 
m > 1■

- - - - Sfé- - - -
2' Prêmio -  Um Refrigerador 
3' Prêmio -  Uma Bicicleta Moiark 
4 ' Prêmio -  Uma Enceradeira 
3' Prêmio -  Um Rádio Portátil

8&
M - - - - - - - -
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S. C. Internacional comemora 
hoje a passagem do seu 15' 

aniversário de fundação
Decorre na data de hoje a passagem do 15* ani

versário de fundação do glorioso S. C Internacional, 
uma das células máximas do esporte de nossa terra 

Tendo a sua frente como presidente, a figura 
simpática e batalhadora do Dr. Luiz Benjamim Perei
ra, o mesmo, coadjuvado Dor seus valorosos colegas de 
diretoria, vem impondo uma diretriz segura e preciosa 
aos destinos daquela agremiação, que hoje é uma das 
potências máximas do esporte não só de Lages mas de
toda Santa Catarina. . A . rS

Desde que assumiu a presidência colorada, o Dr. 
Luiz Benjamim Pereira e seus briosos colegas de dire
toria vem envidando todos os seu esforços para que o 
Internacional seja na realidade uma equipe que eno
breça o bom nome do nosso esporte, e alétn disso to* 
dos os sacrifícios estão sendo coordenados na consecu
ção do grande anseio de toda a sua enorme torcida, 
que é a construção do seu Estádio, cujas obras ja se 
encontram em fase bem adiantada.

Ao mesmo tempo, em que comemora a passagem 
do seu 15* aniversário de fundação, a sua diretoria e- 
laborou também o seguinte programa:

Ãs 10 horas realizou se Missa em Ação de Graças 
na séde social, na Praça Senador \ idal Ramos.

Às 14,30 horas, deu-se o lançamento da pedra fun
damental do Pavilhão Social, bem como a inauguração 
da Concentração - Alojamento Ilirto Melegari, numa 
homenagem toda especial e de póstuma ao seu saudo
so atleta, recenteraente falecido.

Finalraente às 15 horas. realizou-S3 um cock-tail e 
a consequente inauguração solene de sua séde social 
em seu futuro Estádio.

A estas festividades coloradas compareceram ele
vado númeio de convidados especiais, além de inúme
ros adeptos, associados e atletas.

Inaugura-se hoje o serviço de iluminação 
pública de São José do Cerrito

Com a presença de au
toridades municipais de 
São José do Cerrito, de 
Municípios vizinhos e 
convidados especiais, se 
rá Jsolenemente inaugu
rado hoje às 17 Choras 
naquela cidade, o servi 
ço de iluminação pública.

A inauguração deste 
importante empreendi
mento para São José do 
Cerrito, virá de encontro 
a um velho anseio de 
sua gpopulação, que vê 
assim a sua comuna ru 
mar à melhores dias em 
pról do seu fortalecimen
to econômico.

O serviço de ilumina
ção pública de São José 
do Cerrito, é inegavel

mente a obra de maior 
importância até hoje rea
lizada naquele Municipio 
pela administração ope
rosa e honrada do Pre
feito Jonas Corrêa Gar
cia, que tem pautada a 
sua gestão por uma sé
rie de graodes realiza
ções.

Ao divulgarmos “êste 
tão precioso aconteci
mento para a gente cer- 
ritense, enviamos as nos
sas congratulações à sua 
Municipalidade na pes 
soa do seu Prefeito Jo 
nas Corrêa Garcia e a sua 
distinta população por ve 
rem coroada de realida
de esta importante rea 
lização.

99' aniversário da Batalha do Riachuelo
Comemorou se quinta 

feira, dia 11, a passagem 
do 99' aniversário da Ba
talha do Riachuelo, que 
grandes glórias trouxe 
ao uosso país e sua Ma
rinha de Guerra.

A passagem desta im
portante lefeméride para 
a nossa gloriosa Marinha,

foi comemorada efusiva 
mente em todos os qua- 
drantes da nossa Pátria.

O Presidente da Repú 
blica, Marechal Humber
to de Alencar Castelo 
Branco, associando-se a 
estas festividades, tomou 
parte em várias e tocau 
tes solenidades no Esta
do da Guanabara.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

Diretoria da Fazenda 
Municipal

Damos abaixo a relação dos
C0ntr:br7 tV U UDedaeruniciral
JfimTe regulamentarem suas ♦ 
situações tributárias.
Anselmo Merle- . . .
Herd. de Ana Sabes Hcidiich
Antonio Martinho Ribas 
Augusto Vedana 
Carroceria Aguia Ltda 
Camilo Schmidt 
Corina Caon
Delcino Medeiros da Silva 
Daniel Petryn 
Dionisio Campanharo 
Evilasio Nery Caon 
Euravio Guilherme Zanoni. 
Evilasio Thiesen 
Empresas Reunidas Ltda 
Henrique Almeida 
Helio Bosco de Castro 
Helemet Fett 
Industrias Silvio Dal Olio 
Imobiliária Copacabana Ltda 
Ind e Com. D Madeira Ltda 
João Buatim
José Barbosa de Brito (Herd) 
José Maria Anselmo (Herd)
José Dias
José Híisen e outros 
Laura Carvalho 
Leo José Klock 
Lourival Lisboa 
Leonardo e Almiro Marchim- 

chen
Mercedes Waltrich Machado 
Marino Malinverni 
Maria Zelia de Oliveira 
Manoel Nunes de Pinho

£  R |
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Convite Missa
A Escola Técnica de 

Comercio de Lajes e 
amigos do inesquecível 
Hirto Melegari, convidam 
para a Missa de seis 
meses em sufrágio de 
sua alma.

O ato relilioso será 
celebrado dia 15 do cor
rente segunda feira,às 19 
horas, na Catedral Dio
cesana.

<<1

»

Visita n 1.508. Dando prosseguimento as pubiica. 
cões dos visitantes a este Museu, é com grata satisfaçâo 
aue abaixo transcrevo a impressão de.xada, quando da 
visita do ilustre Secretário de Educaçao e Cultura, do Es- 
tado sr Dr. Elpidio Barbosa, um dos valores intelectuais 
da nova geração catarinense, que bem compreendeu a al 
ta significação desta Repartição publica, onde se afirina 
de maneira eloquente e expressiva as tradições da vida 
lageana no passado na exaltaçao dos seus homens, usose
costumes. . ,

"Este Museu fala ao coraçao e nos oferece vibração
imensa.

Visitei-o e fiz uma viagem retrospectiva, sentindo I 
um passado glorioso.

Não há expressão, na linguagem humana, para lou- 1 
var-se essa iniciativa. Aqui, por essa documentação, viví- : 
da de um povo e de uma raça, fica-se acreditando e mais , 
do que crendo, tenho certeza - que o Brasil prosseguira i 
a rota dos seus destinos em favor da grandeza da sua I 
gente.

Vivi, nos instantes desta visita, de que participou, 
por inteiro, todo o meu ser, o complexo de existência! 
dedicadas e voltadas para o bem comum, firmando os a- 
licerces de uma comunidade que se tornou exemplo dt 
trabalho, de um bom trabalho, para nossa nacionalidade

Agradeço, na pessoa de Thiago Vieira de Castro, a 
oportunidade que me deu, franqueando o Museu, organi 
zado e orientado por Danilo Thiago de Castro - idealista 
vivendo, altruisticamente, um tema de real interesse pa 
ra a nossa terra.

Cultivar, assim, o passado é demonstração inequí
voca de que já se dá demonstração da maturidade de 
um povo.

Sente se, neste Museu, que a Patria Brasileira há 
de permanecer una e eterna, para cumprir o destino e 
o fadário de um País que é e será, para sempre, dentro 
do Universo, recanto maravilhoso, |onde os homens en
contrarão paz, harmonia c realização das suas aspirações, 
sob a égide e o amparo do Cristianismo!

Lages, 20 de junho de 1963
(Ass.) Elpidio Barbosa 

Secretário de Educação e Cultura.

—  Aviso ao Público Lageano ~
melhor^ o°uúh\ic^n 7 CRUZEIRO DO SUL, sem p re  p rocu ra n d o  servir, cada
r Ü S  par°= r o k ç A B A " S  T V .  ^
esta região, com  PORTO ALEGRE 1 d°.. ° e ,ste C atarin en se, vo lta  agora a se 

Assim é aue sonrlr, + p R E , capita l do visinho E stado do R io Grande d o . 
servir nossa cidade C °  a u n ica  C om p a n h ia  de A viação Comercii

. . . . i r a  L » »  da 's L a° T , 3 „  „AC ;  ° R U 2E IR 0  DO SUL. ? u e  ,e m p , .  p,oc» 
público viaiantò 5 ?  a to das as c id ad es do  País, o ferece  agora c
P anca viajante, os seguintes voos. nos dias e h orários abaixo:

feiras, -à s  07.00, para; Fpolis., Itajaí, Joinville, Curiti
a 1 o oi-» P a r a n a g u á , Santos, São Paulo e I 
as id:d0, para: Porto Alegre 
? s ^:50, para: Joaçaba. 
as 08:00, para. Fpolis., itajaí, Joinville, Curiti 

1n.„_ Paranaguá, Santos, São Paulo e f 
as 10.20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí, Jc 

ville e São Paulo.

novas linhas do Consórcio TAC°— ' Serrana de parabéns, com
. neira da Aviação Cnm S U L  que continua a ser a i

Maiores informações e vendas de n! ^ 1 em noS8a Re^ -
consórcio TAC — CRU7 PTRna?f^g^n8’ dirijam-6e à agência do 

Nereu Ramos, n° 84 0u nei à Rua Presidente
_____________ 4 ou Pelos telefones nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:

Grai s testiyidailes program adaTparali 
noite de hoje em comemoração ao 44’

aniversano do tradicional Clube 14 de Junho
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Prefeitura Municipal
Estado de Santa Catarina

LOTE N- 37- Morro Grande, proximidades da Igreja N.S. Apare
cida, zona B - área de 174m2, com 9,7om ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lo,6om ao sul, com uma rua projetada; 18m a leste, com o 
Patrimônio Municipal; 1 >,3om ao oeste com o Patrimônio Municipal - 
Preço minimo 0r$ 3oo,oo p- metro quadrado.

LOTE N° 38 - Bairro Conta Dinheiro, proximidades da Firma 
Gethal - zona B - área de 360m2, com 3 im ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; 30m ao sul, com o Patrimônio Municipal; 12m a leste com 
uma rua projetada; 12m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - Prêço 
mínimo Cr$ 150,00 p/ metro quadrado

LOTE N° 39 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades da Firma 
Gethal, zona B - área de 30iim2, com 12m ao norte, com uma [rua pro
jetada; 12m ao sul, com o Patrimônio Municipal; 25m a leste com o Pa
trimônio Municipal; 25m ao oeste, com uma rua projetada. - Prêço mí
nimo - Cr$ 150,00 p/ metro quadrado

LOTE N° 40 - Várzea - zona B - área de 300m2, com lOm ao 
norte, com uma rua projetada; lüm ao sul, com o Patrimônio {Municipal 
30m a leste, com o Patrimônio Municipal; 30m ao oeste, com o Patrimô
nio Municipal. - Prêço mínimo - CrS 250,00 p/m2

LOTE N° 41 - Conta Dinheiro - proximidades da Firma Gethal - 
zona B - área de 143,1 lm2, com 6,80m ao norte, com o [Patrimônio Mu
nicipal; 10,00m ao sul, com uma rua projetada; 17,60m a leste, com o 
Patrimônio Municipal; 16,90m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - 
Prêço mínimo CrS 200,U0 p/ m2

LOTE Nú 42 - Várzea - zona suburbana - área de 175,96m2, com 
ilm  ao norte, com uma rua projetada; lo.20m ao sul, com quem *de di
reito; I6,60m a leste, com uma rua projetada; 16,60m ao oeste, com 
quem de direito. - Prêço mínimo - CrS 15o,oo p/ m2.

LOTE N° 43 - Cemitério Cruz das Almas - zona B - área de 
146,50m2, com 20,50m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 21,60m ao 
sul, com terrenos de Libório Dias; tím a leste, comj  uma rua projetada 
8,0Om ao oeste, com terrenos de Maria Alexandra. - Preço mínimo [CrS 
25o,oo'p/ metro quadrado

LOTE N° 44 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
255,50m2, com I2,70m ao norte, com uma rua projetada; I3,60m ao sul 
com o Patrimônio Municipal; 15,80m a leste, com o Patrimônio Municipal 
20m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. Requerido„ por Astrogildo 
Antunes Lima - Req. n°£1.906. Prêço mínimo - Cr$2oo,oo p/  m2

LOTE N° 45 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
236m2, com 9,80m ao norte, com uma rua projetada; ao sul, 9,50m e 
mais 5,00m numa linha quebrada, com o Patrimônio Municipal 25m a 
leste, com terrenos de Alcebíades Borges; oeste, 15,80m com o Patrimô
nio Municipal e 11.50m numa linha quebrada, também com o Patrimônio 
Municipal.
Req. por Astrogildo Antunes Lima - Req. n- 1.905 Preço minimo CrS . .
200.00 p - metro quadrado

LOTE N‘ 46 - Conta Dinheiro - zona B - área de 4oom2,1 com 
12,lom ao norte, com o Patrimônio Municipal; 12m ao sul, com a Tra
vessa da Rua Nilo Peçanha; 33,80m a leste, com o Patrimônio Municipal; 
33,Som, ao oeste, com o Patrimônio Municipal.

Requerido por Horacides Correia da Silva - Req. n° 2.454.t Preço 
mínimo - CrS 2oo,oo p/metro quadrado.

LOTEJN- 47 - Conta Dinheiro - proximidades do 2o Batalhão Ro
doviário - zona B - área de 278,5om2, com lom ao norte, com a Estrada 
Passo Fundo, próximo ao 2o Batalhão Rodoviário; lom ao sul.com terre
nos d i José Belino Ancelmo; 29,50m a leste, com o Patrimônio Municipal; 
26,6om ao oeste, com terrenos de João Batista. - Preço mínimo - CrS
250.00 p/metro quadrado.

Requerido por Rosária Correia de Oliveira - Req. n. 1248

200.00 p - metro quadrado

LOTE N’ 54 - Lomba Sêca - zona B - área de 92,50m2, com 8,7o./* 
ao norte, com a estrada que vai para a Chacara dos Padres; 9.5om ao sul, 
com quem de direito; 8,8om a leste, com o^Patrimonio Municipal; 12m ao 
oeste, com o Patrimônio Municipal.
Requerido por Maria Juiia de Oliveira - Req n’ 693 preço minimo Cr$
200.00 p - metro quadrado

LOTE N 55 - Conta Dinheiro - proximidades Estádio Municipal - 
zona B - área de 231m2, com 11 2om ao norte, com terrenos de A. Lucena 
9,4om ao sul, com uma rua projetada; 22,5om a lest?, com terrenos de- 
M. T. da Silva; 22,6om ao oeste, com terreno de A Garzioni,
Requerido por Bernaidina Silva Basso - Req. n’ 982 Preço minimo CrS
400.00 p - metto quadrado '

eKfcraJnir-' -
LOTE N- 56 - Conta Dinheiro - zona B - área de 345m2, com 23, 

25m ao norte com a estrada BR;- 36; 23,4om ao sul, com terrenos de Irace
ma. Batista, I3m a leste, com uma rua projetada; 16 Som ao oeste, com ter
renos de João dos Santos.
Requerido]por Sebastião Alfredo Schneider - Req. lo37 preço minimo Ci$
1.500.00 p - metro quadrado.

LOTE N' 57 - Conta Dinheiro - zona B - área de 340,34m2, com 
29m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 29,20m ao sul, com terreno de 
Celio Castro; ll,80m ao leste, com uma rua projetada; 12m ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal.

Requerido por Godoy dos Santos • Req 2074 • Preço mínimo - CrS
700.00 p/metro quadrado.

LOTE N" 58 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área de 257m2, com 
21,90m ao norte, com terreno de Herginio Ferreira; 17,70m ao sul, com Au- 
rino de Tal; 12,70m a leste, com uma rua projetada; 14m ao oeste, com a rua 
2o Batalhão Rodoviário.

Requerido por Maria Etelvina Lemos - Req. n' 825. Preço mínimo - 
CrS 500,00 p/metro quadrado.

LOTE N’ 59 - Conta Dinheiro - zona B - área de 381m2, com 12m 
ao norte, com terreno de Mauro Ramos; 12m ao sul, com a rua Humberto 
Campos; 32m a leste, com terrenos de Norberto Ventura; 31 50m ao oeste, 
cora terreno de Mauro Ramos.

Requerido por Indalécio Luiz da Silva - Req 1440. - Preço mínimo - 
CrS 500 00 p/metro quadrado.

LOTE N° 6o - Conta Dinheiro - zona B - área de 37o,50m2, com 
12m ao norte, com terrenos de Maria Sá; 11, 7Jm ao sul, com uma rua 
projetada; 30,60m a leste, com terrenos de [Maria Sá; 3‘2m ao oeste, com 
quem de direito. Requerido por João Maria Telles dos Santos - Req. 
824. Prêço mínimo - CrS 25o,oo p/m2

LOTE N° 61 - Conta Dinheiro - zona B área 369,80m2, com ll,20m 
ao norte, com a estrada que vai ao Passo Fundo; 12,30m ao sul, com 
terreno de José Bilino; 35m a leste, com o lote n- 79;29,6om ao oeste, 
com o Patrimônio Municipal.
Requerido por Oliveira Camargo - Req. n- 1.449. - preço minimo CrS 
35o oo p - metro quadrado.

LOTE N' 62 - Conta Dinheiro, próximo 2’ Batalhão Rodoviário - 
zona B, área 397,56m com 8,8om ao norte, com a estrada que parte do 
2' Batalhão Rodoviário para o Passo Fundo; 9,6om ao sul, com o Patri
mônio Municipal; 42m a leste, com terreno de Roseno Siqueira; 42m ao 
oeste, com quem de direito.
Requerido por Manuel Inácio de Souza. - Req n’ 86o - preço minimo 
CrS 3oo,oo p - metro quadrado.

LOTE N- 63 - Bairro Guarujá - zona B - área de 144m2, com 
16m ao norte, com o Patrimônio Mnnicipal; 16m ao sul, com o Patrimô
nio Municipal; 9,oom com uma servidão, a leste; 9,oom ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal - preço minimo CrS 15o,oo p - metro quadrado

L0TE’ N- 48^- Bairro Conta Dinheiro - proximidades Seára do Bem, zona 
B - área de- 272m2, com 15m ao norte, com uma rua projetada; 14,9om 
ao sul, com o Patrimônio Municipal; 18,2om a leste, com quem de direi
to; 18,2om ao oeste, com terrenos de LuizjJAnfre.

Requerido por Dorival Rodrigues Alves - Req. n’ 2o9o. - Preço 
mínimo CrS 25o,oo p/metro quadrado.

LOTE N‘ 49 - Conta Dinheiro, próximo Rio Ponte Grande - zona 
suburbana área de 384m2, com 3,7om ao norte, com a rua II; 16,5om ao 
sul, com o Patrimônio Municipal; 4om a leste, com terrenos de Herich 
Sell; 38m ao oeste, com a rua V.

Requerido por Augusta Sousa Búrigo - Req. n. 2o85 - Preço mí
nimo - CrS 15o,oo p/metro quadrado.

LOTE N' 50 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades do 2• Bata
lhão Rodoviário - zona B - área de 352,8om2, [com 3om ao norte, com o 
Patrimônio Municipal; 28,Som ao sul, com uma rua projetada; 12m a les
te, com terrenos de Acácio Floriani; 12m ao oeste, com uma rua proje
tada.

Requerido por Antonio Gomes Branco - Req. n- 1643. - Preço mí
nimo - CrS 5oo,oo p/metro quadrado.

LOTE N' 51 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades Rio Ponte 
Grande - zona suburbana - área de 348m2, com 16,5om ao norte, com o 
Patrimônio Municipal; 14m ao sul, com a rua III; a leste, 14m numa linha 
curva com a margem do Rio Ponte Grande, a mais lom com terrenos 
de Erich Sell; 22m ao oeste, com a rua V.

Requerido por Ângelo Burigo - Req. 2o84. - Preço mínimo CrS
15o,oo p/metro quadrado.

LOTE N- 52 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
2o4m2, com 6,6om ao norte, com uma rua projetada; 12,3om ao sul, com 
terrenos de Brida Ma -ia Ribeiro; 23m a leste, com terreno do requeren
te; 22m ao oeste, com o Patrimônio Municipal.

Requerido por Jo io  Maria Spíndola - Req. n. 2086. Preço minimo 
CrS 2oo,oo p/metro quadrado.

LOTE N' 53 - Morro do Pôsto - zona B - área de 76,7om2, com 
8,oom ao norte, com uma rua projetada; 9,5om ao sul, com o Patrimônio 
Municipal; l2,3om a leste, com o Patrimônio Municipal; 6,5om ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal.
Requerido por Maria Julia de Oliveira - Req. n' 2071 preço minimo Cr$

LOTE N- 64 - Bairro Guarujá - zona B - área 114,95,m2, com 
I2,35m ao norte com o Patrimônio Municipal; I3m ao sul, com o Patri
mônio Municipal; lom a leste, com o Patrimônio Municipal; lom ao oes
te, com uma rua projetada. - preço minimo t rS i5o,oo p - metro qua
drado.

LOTE N' 65 - Bairro Guarujá - zona B - área de 144m2, com 
16m ao norte, com o Patrimônio Municipal; [16m ao sul. com o Patrimo- 
monio Municipal; 9,oom a leste, com uma servidão; 9,oo ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal - preço minimo (. r$ 15o,oo p - metro quadrado 

LOTE N’ 66 - Bairro Guarujá - zona B - área 166,8om com l4, 
3om ao norte comterreno de Osni Waltrick, l3,5om ao sul, com o 
Patrimônio fMunicipal; I2m a leste, com o Patrimônio Muninicipal; 12m 
ao oeste, com uma rua projetada. - preço minimo CrS 15o,oop - m2.

Nos têrmos da Lei, cada arrematante poderá pagar a vista, o va
lor do terreno obtido ou a prazo, em prestações iguais e mensais, no
máximo de dois (2) anos. , .

A Escritura só será outorgada após o pagamento total de valoi
do lote e sem ônus para o Município. _ .

O atrazo nos pagamentos das prestações, após tres (3) meses 
consecutivos,importará na rescisão do contrato e devolução da.s impor- 
tuncias pa^as com desconto de vinte por cento (20%) para despesas.

Os terrenos adquiridos ne6ta concorrência só poderão ser trans
feridos após edificado8 e sòmente dois |(2) anos depois da Escritura. 
(Esta Cláusula deverá constar da Escritura).

Não poderão concorrer à arrematação dos lotes as pessoas que 
já possuem bens imóveis e também as que, em concorrências anterio
res, tenham arrematado terrenos e não tenham cumprido os compro
missos assumidos . c

Quaisquer reclamações deverão ser dirigidas em petição ao or. 
Prefeito, dentro do prazo improrrogável de trinta (30) dias da data da

•recadação. ,
Quem se julgar com direito, sôbre os terrenos ora oferecidos,

everá apresentar suas reclamações antes do dia 18 de maio de ,JJ64.
Após a data da arrematação qualquer direito de posse an- 

irior só poderá ser apreciado pelo judiciário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 29 de abril de 19b4 

Asdrubal Guedes de Souza Pinto
Uoan r r i u
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L">\ Prefeitura Municipal de Lages
'IÜIP’ Estado de
Requerimentos Despachados pelo Sr- Prefeito Municipal
457 - Gil Andrade Souza - Liguçfto dagua - como requer 30-3-64 
468 - Domingos Valente Junior - Requer 2 via de Alvará - sim, de a- 

cordo com a informação da DOV - 24-3-64
470 - Rocke Ferreira Borba - Concessão perpetua - sim - 25-2 64
471 - Belmira dos Santos Coelho - Ligação d’agua - como requer 30 .» bd 
478 - Luiz Marciano Silva - Licença construir casa de madeira - sim -

24 3-64
477 - Gilse Baggio - Requer reconhecimento de diploma. - como requer 

12-3-64
Generoso Rogério Paes - Lic. construir casa de madeira - sim, de 
acordo com a informação da DOV - 4 3 64
José P. de Oliveira - Lic construir casa de madeira sim 11-3-Ò4 
Ubaldo Da'Coll - Requer baixa de ponto de automovel - a Secre
taria p/  baixa - 18-3 64 

484 - Argeu Macedo da Silva - Requer vaga em ponto de automovel - 
Concedo, de acordo com a informação da Secretaria - 18-3-64 
Dalila Pinheiro - Licença construir casa de madeira - sim - 4-3 64 
Edair de Liz Costa - Solicita 30 dias de licença como requer - 
26-3-64
José Elinor Moreira - Transferencia de terra - como requer 26 2-64 
Odete Nunes Martins - Transferencia de terreno - como requer 

493 - Sebastião Neves Alves - Licença construção de casa - sim 11-3-64 
496 - Fortunato J. Vieira -  Licença construção de casa de alvenaria - 

sim - 11-3-64
500 - Julio Ferreira Santos - Licença casa de madeira - sim 4-3 64
501 - Celso Rosa Ramos - Ligação d'agua - sim - 11 4-64
502 - Odilon Waltrique Cordova » »
503 - Emestodo Souza - Transferencia de terreno - como requer 4-3-64
504 - Leotilio Julio Melo » » »
505 - Nelson Ribeiro Leite » » »
507 - Florisnal Machado » » *
508 - imobiliária S. Cristovão Ltda » » »
509 - Adolfina Xavier » » »
510 - José Miguel » » »

480 -

482 -
483 -

486
488

489
490

514 - 

517 - 

520

523 -
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 -
531 -
532 •
533 -
534 -
535 -
536 - 
538 - 
541 -

544 -

545 -
546 -
547 -
548 - 
550 -
552 -
553 -

de acordo

sim

Santa Catarina
512 - AbiÜJ Mota - Licença funcionamento de teatro - sim 

com a informação do Sr. Diretor da Fazenda 31-3-64 
João Carlos Carsten - Licença construção casa de madeira 

4-3-64
Abilio Floriani - Requer alinhamento de terreno - após pagamen

to das devidas taxa 4 3 64 
Paulo Klaumann - Ligação d’agua sim 30-3-64

521 - Irma Borges Xavier - transferencia de terreno-como requer 4 3-64
522 - Maria de Jesus Ribeiro - Transferencia de Terreno - como re

quer 4-3-64
Afonso M. Ribeiro - Transferencia de terreno - como requer 4-3-64 
Renato Aver » » » » »
Nicanor Amaral Muniz » » » » »
Firma Sebastião W. Machado & Cia. Ltda. » » »
Carlos V. Schmidt - Transferencia de terreno - como requer 4-3-64 
João Conceição » » » » »
Imobiliária São Cristovão Ltda. - Transf. de terreno - como requer 
João M. Motta Tigre » » » »
Esp. João M. Alves Silva » » » »
Nilton de Souza » « » »
Elizena Alves Silva » » » »
Genoval Delfes Varela » » » »
Antonio Plinio X. Silveira » » » »
Servina Pereira » » » »
Facckim e Cia Ligação Cagua - sim 30-3-64 
Jacob Tavares Filho - Licença construir casa de madeira - sim 

de acordo com a informação da DOV. 4-3-64 
Valmor Zeredo - Solicita registro profissional- sim, nos termos da 

informação da DOV. 11-3-64
Leonardo Cunha - Transferencia de terreno - como requer 
Zelia Brunhago » » »
Luiz Onofre de Andrade » » »
Oracides Machado - Transferencia » »
Lauro Largura » » »

Tiago Silva Mota - Licença construção de galpão - 6im 4-3-64 
Henrique Rodrigues - Ligação d’agua - sim 3U-3-64

4 3 64

=TO BATTA
Mais de uma centena trabalhando em nossa zona
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Cada proprietário é um propagandista

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 - LAGES - SC.

D E C R E T O  
de 13 de abril de 1.964

O Prefeito Municipal de Lages, resolve: 

ADMI TI R:
De acordo com o art. 3‘ da Lei n- 129 de 6 de junho 

de 1.963

Lourdes Gaboardi Faccina, para como Extr inumerário 
Mensalista exercer a função de Professor Substituto na Es
cola Mista Municipal de Invernada da Cadeia, Coxilha Ri
ca, distrito da cidade, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, 13 de abril a

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na Diretoria do 
Municipal, em 13 de abril de 1.964.

D E C R E T O 
de 23 de abril de 1.964 \

O Prefeito Municipal de Lages, resolve^ 

ADMI TI R:
De acordo com o art 3' da Lei n 120 <k 

de 1.964.

Alice Rodrigues, para como Extranumerário M 
ta, exercer a função de Professor Substituto na E- 
ta Municipal de Rancho de Tábuas, distrito de 
contar de 20 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, 23 de abril de 1.9b

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na [Diretoria do Ensino 
Municipal, em 23 de abril de 1.964.

m

Lojas Cattani
Monumental venda de inverno com prêços reduzidíssimos em seu estoque

Façam urna visita às suas instalações ecertifiquem-
se de suas vantajosas ofertas
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